Online katalógusunk használatának előnyei!
http://www.tfvk.koznet.hu

vagy közvetlen http://tlwww.tfvk.koznet.hu
Látássérültek is használhatják katalógusunkat,
felolvasó program segítségével is!

Jelszó a születési idő
ÉÉÉÉHHNN

Részletesen kereshet
katalógusunkban

Megtekintheti legfrissebb könyvbeszerzésünket!

Az oldalon kereshet a tiszafüredi városi könyvtár elektronikus katalógusában:
könyvek, új kötetek, cikkek, helytörténeti események és egyéb dokumentumtípusok alapján
(szerző, cím, címszavak, stb. szerint). Lépjen be olvasójegye számával, és otthonról ellenőrizze
„Olvasói állapotát”, kölcsönzési idejét, ha szükséges hosszabbítsa meg online!
Olvasói állapot ellenörzése/hosszabbítás

Személyes adatait
megtekintheti és
módosíthatja!

Amennyiben a kölcsönzési idő hamarosan lejár, és
addigra nem tudja visszahozni a könyveket, itt
újabb 4 héttel meghosszabbíthatja,
csak egy kattintás! Az új határdőt is látni fogja!

Adatait ellenőrizheti/módosíthatja

Megadhat új lakcímet, levelezési címet, telefonszámokat, email címet, egyedi azonosítót az
online belépéshez, és lecserélheti jelszavát! (A jelszó cserét ajánljuk is, de kérjük jegyezze meg
jól, mert amennyiben elfelejti új jelszavát, csak a könyvtáros tud újat adni személyesen!!!)

Ne feledje, az itt megadott változásokat minél előbb személyesen is igazolnia kell
könyvtárunkban! Ez vonatkozik az itt nem módosítható adatokra is (név, igazolvány,
kedvezményes kategória változások esetén), melyekért a beíratkozáskor kötelezettséget vállalt!

Ha a keresett könyv jelenleg ki van kölcsönözve,
itt előjegyezheti magának, és akkor más nem tudja
kivinni, amíg Ön érte jön (előjegyzéstől számítva
40
napig
tartjuk
fent
a
kérést,
egyszerre maximum 6 példányt jegyezhet elő).
Olvasói állapotánál követni tudja, hogy a könyvet
visszahozták-e már könyvtárunkba, így nem kell
több alkalommal feleslegesen befáradnia!

Kosár használata

Készítse el kosarát, ahol kedvenceit vagy az
elolvasni kívánt, vagy már olvasott
könyveket/cikkeket kilistázhatja magának.
Jelölje be a kívánt könyve(ke)t / példány(oka)t,
majd kattintson a kosár gombra, amennyiben
folytatni kívánja a lista bővítését, térjen vissza a
keresésre (a rendszer megjegyzi a listát).

Kosár tartalma

A lista nézetét változtatva, a könyvekről több adatot
is láthat egyszerre. Amennyiben a kiválasztottak
listáját kinyomtatja és magával hozza, a könyvtáros
dolgát segíti, így meggyorsíthatja a kiszolgálást.
Megjegyzés gombot, legtöbb oldalon találhat!
Ha észrevétele, véleménye van katalógusunkkal
kapcsolatban, (rossz adat/elírás) bártan írjon.
Itt az email címét megadva, közvetlen üzenetet
küldhet a könyvtári email fiókunkba.

Online szolgáltatásaink bővítését tervezzük a későbbiekben is, egyik ilyen a bent lévő kötetek
foglalása online (ma még, ha telefonon jelzi mikor érkezik intézményünkbe, akkor előre
elkészítjük a kívánt köteteket, későbbiekben a listáját otthonról is összeállíthatja), egy másik
modul, a Könyvtáros online-ban „Web-es olvasói Chat” (a közvetlen kérdések, kérések, válaszok
olvasó és könyvtáros között web-en keresztül), valamint a „Többnyelvű katalógus” (angol,
német nyelven). Az elektronikus könyvtári példányokat is szeretnénk későbbiekben elérhetővé
tenni, elsősorban helytörténettel kapcsolatos dokumentumokat, fotókat, cikkeket!
A TextLib könyvtári rendszerünk eddig használt szolgáltatásai és a tervezett bővítése
fejlesztéséért, szeretnénk köszönetet mondani az Infoker Kft. dolgozóinak!

Kérjük használja online katalógusunkat otthonából, vagy akár utazás közben is!
Kövesse hírleveleinket, új könyveinket és legújabb szolgáltatásainkat!
Köszönettel a tiszafüredi Városi Könyvtár és Információs Központ dolgozói!

